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BÁO CÁO 

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính  

6 tháng đầu năm 2021 

(Số liệu tính từ 01/01/2021 đến ngày 15/6/2021) 

 

Thực hiện Công văn số 577/STP-TTrTC ngày 17/6/2021 của Sở Tư pháp 

tỉnh Cao Bằng về việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính 6 tháng đầu năm 2021. Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lạc báo cáo công tác 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2021trên địa bàn 

huyện như sau: 

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH 

PHÁP LUẬT VÈ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

1. Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 

và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật 

UBND huyện đã ban hành kế hoạch và lồng ghép tổ chức triển khai Luật 

xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 

19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật xử lý vi 

phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 

của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý 

vi phạm hành chính; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 kiểm tra, xử 

lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và một số văn bản 

hướng dẫn thi hành và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan cho cán 

bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn huyện. 

Đồng thời, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 

07/02/2021 về việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính năm 2021, theo đó, UBND huyện đã giao cho Phòng Tư pháp theo dõi và 

kiếm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nhằm đảm bảo việc 

thi hành pháp luật được thực hiện một cách toàn diện, đúng thẩm quyền quản lý, 

không bỏ sót hoặc trùng lắp, chồng chéo về phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ. 

2. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND huyện không ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật nào về triển khai thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính và các 

văn bản quy định chi tiết thi hành. 

Để triển khai thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên 

quan, trên cơ sở các Kế hoạch của UBND tỉnh và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 

Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng, UBND huyện đã kịp thời ban hành Kế hoạch công tác 
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theo dõi thi hành thi hành pháp luật năm 2021, trong đó lựa chọn lĩnh vực theo 

dõi trọng tâm là đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính. 

Đồng thời, ban hành kế hoạch và thành lập Đoàn kiêm tra công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý 

vi phạm hành chính tại một số xã trên địa bàn huyện. 

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn 

về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử 

lý vi phạm hành chính 

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

được UBND huyện chú trọng với nhiều hình thức phù hợp. UBND huyện chỉ đạo 

Hội đồng phối hợp phố biến, giáo dục pháp luật huyện ban hành các Kế hoạch và 

lồng ghép tố chức triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa 

bàn huyện, trong đó đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật xử lý vi 

phạm hành chính; Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 

97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vu phạm hành chính; Nghị định số 

19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính và một số văn bản hướng dẫn thi hành, cho các cán 

bộ lãnh đạo chủ chốt huyện, các phòng, ban ở huyện, các thành viên Hội đồng 

phối họp phố biến, giáo dục pháp luật huyện, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 

Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, Công chức tư pháp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Các đại biểu sau khi đã dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật tại huyện về tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình trực tiếp chỉ đạo triển khai 

tuyên truyền Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản liên quan cho cán bộ 

và nhân dân trên địa bàn theo kế hoạch của UBND huyện đề ra. 

Đống thời, UBND huyện tăng cường chỉ đạo tuyên truyền bằng nhiều hình 

thức khác như tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của các xã, thị trấn; thông 

qua hình thức xử lý các hành vi vi phạm hành chính đế tuyên truyền, giải thích, 

hướng dẫn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho người dân và tố chức. 

Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, chuyên môn tổ chức 

kiêm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật lồng ghép với các Đoàn kiểm tra 

nghiệp vụ chuyên môn theo ngành, lĩnh vực quản lý, đảm bảo theo đúng quy định 

của pháp luật. 

II. TÌNH HÌNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 

VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

1. Tình hình vi phạm hành chính 

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình vi phạm hành chính 
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trên địa bàn huyện đã được các cơ quan chức năng thực hiện theo đúng quy định 

của pháp luật, xử phạt đúng người, đúng hành vi vi phạm đáp ứng yêu cầu công 

tác quản lý nhà nước trên địa bàn và cơ bản đi vào nề nếp. Các hành vi vi phạm 

hành chính đã các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn phát hiện 

và lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, chủ yếu các lĩnh vực: xây dựng, đất đai; 

môi trường, an ninh trật tự... Các quyết định xử phạt được thi hành kịp thời, đảm 

bảo thời hạn luật định, không có trường họp cưỡng chế thi hành, chưa phát sinh 

trường họp khiếu kiện, khiếu nại. 

2. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính 

 2.1. UBND cấp huyện đã xử lý vi phạm hành chính từ ngày 01/01/2021 đến 

15/6/2021 trên địa bàn đã phát hiện và xử lý như sau: 

 - Tổng số vụ vi phạm là: 01 vụ; 01 đối tượng là cá nhân. 

- Tổ chức: không có. 

 - Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành: 01 Quyết định. 

 - Số Quyết định đã thi hành: 01; chưa thi hành xong: không có. 

 - Tổng số quyết định bị cưỡng chế thi hành: 0. 

- Tổng số tiền thu được: 50.000.000đ. 

 - Số quyết định bị khiếu nại, tố cáo: 0. 

2.2. Các xã, thị trấn đã xử lý vi phạm hành chính từ ngày 01/01/2021 đến 

15/6/2021 trên địa bàn đã phát hiện và xử lý như sau: 

 - Tổng số vụ vi phạm là: 34 vụ; 42 đối tượng là cá nhân. 

- Trong đó số vụ vi phạm  chuyển quyết định xử phạt để  tổ chức thi hành, 

quy định là 06 đối tượng; Căn cứ vào Khoản 1, Điều 71, Luật vi phạm hành chính 

năm 2012 quy định “Trong trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện vi phạm hành 

chính ở địa bàn cấp tỉnh này nhưng cư trú, đóng trụ sở ở địa bàn cấp tỉnh khác và 

không có điều kiện chấp hành quyết định xử phạt tại nơi bị xử phạt thì quyết định 

xử phạt được chuyển đến cơ quan cùng cấp nơi cá nhân cư trú, tổ chức đóng trụ 

sở để tổ chức thi hành; nếu nơi cá nhân cư trú, tổ chức đóng trụ sở không có cơ 

quan cùng cấp thì quyết định xử phạt được chuyển đến Ủy ban nhân dân cấp huyện 

để tổ chức thi hành”. 

- Tổ chức: không có. 

 - Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành: 42 Quyết định. 

 - Số Quyết định đã thi hành: 36; chưa thi hành xong: 06 

- Tổng số quyết định bị cưỡng chế thi hành: 0. 

- Tổng số tiền thu được: 52.000.000đ. 

 - Số quyết định bị khiếu nại, tố cáo: 0. 
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(Biểu mẫu 01 kèm theo báo cáo) 

3. Tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: 

 a) Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý 

hành chính (XLHC) 02 trường hợp: 

b) Tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính (XLHC) 

2 trường hợp, trong đó: 

- Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: 02 trường hợp 

- Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dưỡng: 0 trường hợp. 

. c) Tình hình thi hành các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành 

chính: 0 trường hợp. 

(Biểu mẫu 02 kèm theo báo cáo) 

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHỦ YẾU TRONG THỰC 

TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VÈ xử LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH, NGUYÊN 

NHÂN VÀ ĐÈ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Khó khăn, vướng mắc 

- Theo quy định tại khoản 3, khoản 5, Điều 90 Luật xử lý vi phạm hành 

chính và khoản 1 Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29//6/2016 của Chính phủ 

quy định về thời gian giữa các lần vi phạm quá ngắn (trong 6 tháng vi phạm 3 lần) 

nên khó có đối tượng để áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn. Do đó, đối 

tượng nghiện ma túy, càn quấy, tệ nạn xã hội vi phạm nhưng chưa đủ điều kiện 

để áp dụng các biện pháp xử lý hành chính và đây là nguy cơ tiềm ẩn của tội phạm. 

Đồng thời số thanh niên vi phạm pháp luật chưa được giáo dục, răn đe kịp thời đã 

trở thành gánh nặng cho xã hội, gây ảnh hưởng không tốt đến trật tự ATXH. 

- Một số vụ việc đối tượng là người dân tộc thiểu số vi phạm, mặc dù đã 

ban hành Quyết định xử phạt, tuy nhiên hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chưa 

chấp hành đảm bảo quyết định. Mặt khác, một số đối tượng vi phạm là người 

ngoài địa bàn quản lý, sau khi nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì 

không chấp hành hoặc bỏ đi khỏi nơi cư trú gây khó khăn cho việc xử lý. 

- Việc quản lý cư trú, đi lại, vắng mặt của người được giáo dục còn gặp 

nhiều khó khăn, chỉ áp dụng được đối với trường họp tự nguyện khai báo vắng 

mặt. Trường hợp cố tình vắng mặt, di chuyển chỗ ở thì rất khó quản lý, lập hồ sơ. 

- Công tác giáo dục đối tượng vi phạm ở một số xã, thị trấn chưa được hội, 

đoàn thể tại cơ sở, khu dân cư, gia đình... quan tâm đúng mức, biện pháp giáo dục 

chưa đa dạng. 
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-. Đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp huyện và công chức ở cơ sở phụ trách 

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chủ yêu làm kiêm nhiệm 

nên quá trình thực hiện hiệu quả chưa cao. 

- Chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan liên quan, chưa có quy 

chế phối họp. 

- Công tác phối hợp thực hiện chế độ báo cáo công tác xử phạt vi phạm 

hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động thực hiện, còn phải 

đốc thúc nhiều lần nên ảnh hưởng lớn đến quá trình tổng hợp báo cáo cấp trên. 

2. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc 

- Tổ chức bộ máy nhân sự thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành 

chính là việc kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu, học tập để 

nâng cao kỹ năng xử lý công việc. 

- Kinh phí và các điều kiện, phương tiện đảm bảo hoạt động cho việc quản 

lý công tác xử lý vi phạm hành chính là yếu tố có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong 

việc đảm bảo hiệu quả, chất lượng công việc trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Nhưng hiện nay, các cơ quan có thẩm quyền chưa có quy định cụ thể về vấn đề 

này như mức chi, nội dung chi, nguồn kinh phí nên trong quá trình tố chức thực 

hiện trong công tác xử lý vi phạm hành chính gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong 

khi phải chờ cơ chế cụ thể để vận dụng cho phù hợp. Đây cũng là nguyên nhân 

khó khăn, vướng mắc cho việc tổ chức thực hiện. 

- Do đặc thù công tác của từng ngành khác nhau nên việc phối hợp của các 

ngành liên quan để thực hiện nhiệm vụ chưa được thường xuyên và đồng bộ, ảnh 

hưởng không nhỏ đến quá trình phối hợp thực hiện, tổng hợp báo cáo công tác xử 

phạt vi phạm hành chính gửi cấp trên. 

3. Đề xuất, kiến nghị 

- Đề nghị cấp trên quan tâm bố trí kinh phí chi cho các hoạt động liên quan 

đến công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các cơ quan, đơn 

vị, địa phương theo nhiệm vụ được giao để đảm bảo việc thực hiện công tác này 

có hiệu quả hơn. 

- Sở Tư pháp tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu công tác xử lý vi 

phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ làm công tác xử lý vi phạm hành chính ở 

các cơ quan, đơn vị, địa phương để nấng cao hiệu quả hoạt động. 

- Đề nghị nghiên cứu quy định kéo dài thời gian áp dụng đối với trường 

hợp đã ít nhất hai lần xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời quy định trách nhiệm 

phối hợp giữa các địa phương trong việc trao đổi, cung cấp thông tin vi phạm. 

- Đề nghị bổ sung chế tài áp dụng đối với trường hợp người vi phạm cố 

tình trốn tránh, không chịu hợp tác với cơ quan chức năng khi triệu tập và thực 

hiện các biện pháp giáo dục bắt buộc. 
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Đề nghị Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, tham 

mưu cho UBND cùng cấp thực hiện tốt việc xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết theo từng lĩnh vực như đất đai, môi trường, xây dựng… 

Trên đây là nội dung báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện Bảo Lạc. 

 
 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp (b/c); 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu:VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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